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Mateus 24
“1Então, Jesus saiu do templo e, ao caminhar, seus discípulos chegaram mais perto dele para lhe apontar
as construções do templo. 2Ele, entretanto, lhes observou: “Estais vendo todas estas coisas? Com toda a
certeza Eu vos afirmo que não ficará aqui pedra sobre pedra, pois que serão todas derrubadas”.
3Tendo Jesus se assentado no monte das Oliveiras, os discípulos chegaram até Ele em particular e lhe
pediram: “Dize-nos quando ocorrerão estas coisas? E qual será o sinal da tua vinda e do final dos
tempos?”
4Então Jesus lhes revelou: “Cuidado, que ninguém vos seduza.
5Pois muitos são os que virão em meu nome, proclamando: ‘Eu sou o Cristo!’, e desencaminharão muitas
pessoas. 6E vós ouvireis falar de guerras e rumores de guerras, todavia não vos desespereis, porque é
preciso que tais coisas ocorram, mas ainda não será o fim. 7Porquanto, nação se levantará contra nação,
e reino contra reino. Haverá fomes e terremotos em vários lugares. 8Contudo, esses acontecimentos
serão apenas como as primeiras dores de um parto.”

Coronavirus - Dashboard

Qual Foi A Maior Causa De Desencarne No Século 20?

4 BILHÕES DE PESSOAS
DESENCARNARAM NO SÉCULO 20
• 95% (3.796 bilhões de pessoas) desencarnaram pelas
seguintes principais causas:
Doenças do Coração
Infecções
Doenças Respirátórias
Cancer
Guerras: 5% (200 milhões de pessoas)
Desastres Naturais: 0.1% (5 milhões de pessoas)
Fonte: Historical Atlas of the Twentieth Century, by Matthew White

Visão Espírita Sobre A Guerra

LE Cap VI, Lei da Destruição – Q742 - 743
Por Que A Guerra? Quando vai Desaparecer?
 Predominância da natureza animal sobre a natureza espiritual e

transbordamento das paixões

 À medida que o homem progride, menos frequente se torna a guerra, porque

ele lhe evita as causas, fazendo-a com humanidade, quando a sente
necessária.”

 A guerra desaparecerá quando os homens compreenderem a justiça e

praticarem a lei de Deus. Todos os povos serão irmãos.

Visão Espírita Sobre A Guerra

LE Cap VI, Lei da Destruição – Q744 - 745
Que Benefícios Traz? É Culpado Aquele que Provoca a
Guerra?
 A liberdade e o progresso
 Grande culpado é esse e muitas existências lhe serão necessárias para expiar

todos os assassínios de que haja sido causa

 Responderá por todos os homens cuja morte tenha causado para satisfazer à

sua ambição.

REVISTA ESPÍRITA - 1865
“A luta é necessária ao desenvolvimento do Espírito, porque é
na luta que ele exercita suas faculdades. Aquele que ataca
para obter seu alimento e aquele que se defende para
conservar sua vida fazem exercícios de astúcia e de
inteligência e aumentam, consequentemente, suas forças
intelectuais. Um dos dois sucumbe. Mas o que foi que, na
realidade, o mais forte ou mais apto tirou do mais fraco? Sua
vestimenta de carne, e nada mais. O Espírito, que não
morreu, mais tarde tomará outra.”

Perspectivas & Tendencias Evolutivas Sobre a Guerra


O percentual de vitimas de guerra vem
diminuindo



Tratados e protocolos tem sido estabelecidos
para tornar a guerra mais “humana”



Cresce a consciência geral em relação a
guerra; muitos já a abominam; o papel da
diplomacia e órgãos como a ONU se tornam
cada vez mais relevantes e necessários



Dado o estado evolutivo do globo e das
nações, o poderio militar (não a guerra)
ainda pode ser justificado como necessário a
proteção dos povos

• Papel do Espirita
– Vibrar pelo globo; pelos que sofrem e
pelos governantes
– Optar sempre pela paz; sejamos
instrumentos dela
– Ter caridade e respeito aqueles que
ainda não compartem da mesma visão;
ajudar sem olhar a quem
– Raciocinar, expressar nossas opiniões e
ideias, mas com Amor

Visão Espírita das Tragédias Naturais
• Cap 18 da Genêse:
• “A Terra, no dizer dos Espíritos, não deverá
absolutamente ser transformada por algum
cataclismo, que aniquilaria subitamente toda uma
geração. A geração atual desaparecerá,
gradativamente, e a nova a ela sucederá igualmente
sem que nada seja mudado na ordem natural das
coisas.”

LIVRO DOS ESPIRITOS, QUESTÃO 738-B
Venha por um flagelo a morte, ou por uma causa comum,
ninguém deixa por isso de morrer, desde que haja soado a
hora da partida. A única diferença, em caso de flagelo, é
que maior número parte ao mesmo tempo. Se, pelo
pensamento, pudéssemos elevar-nos de maneira a dominar
a Humanidade e abrangê-la em seu conjunto, esses tão
terríveis flagelos não nos pareceriam mais do que
passageiras tempestades no destino do mundo.

Os Flagelos Desturidores

LE Cap VI, Lei da Destruição – Q737 - 741
Por Que Deus Permite os Flagelos? Pode o Homem
Preveni-los?
 Para fazer a humanidade progredir mais depressa! ”...para que se realize em

alguns anos o que teria exigido muitos séculos.”

 Pode em parte - Muitos flagelos resultam da imprevidência do homem.
 O conhecimento e a experiencia permitem ao homem prevenir e remediar, se

não é negligente.

Cinco Décadas de Desastres Naturais e Seus Impactos

Fonte: World Meteorological Organization

Heróis Anônimos e Milagres de Fraternidade
“Bebe de quatro meses de idade que
tinha sido varrida dos braços de seus pais
na aldeia destroçada de Ishinomaki, e foi
retirada dos escombros praticamente
ilesa "(2011 Tsunami no Japão)

“5 membros da família Bennett se separam durante o
tsunami de 2004 que atingiu a Tailândia, e
milagrosamente sobrevivem, ajudam outros e se reúnem
no final”

Bombeiro chora após salvar uma
bebezinha dos escombros na Síria

Qual é o Plano da Providência?

740. Não serão os flagelos, igualmente, provas morais para o homem, por porem-no a braços
com as mais aflitivas necessidades?
“Os flagelos são provas que dão ao homem ocasião de exercitar a sua inteligência, de
demonstrar sua paciência e resignação ante a vontade de Deus e que lhe oferecem ensejo de
manifestar seus sentimentos de abnegação, de desinteresse e de amor ao próximo, se o não
domina o egoísmo.”

Fonte: Visual Capitalist Website
https://www.visualcapitalist.com/worldsdeadliest-pandemics-by-population-impact/

Reflexões Finais
 A Doutrina é esclarecedora e acolhedora
 Sua inteligência está satisfeita?
 E o seu coração?
 Por Que?

PROVAÇÕES DE SURPRESA

Livro “Estude e Viva” de Chico Xavier/Waldo Vieira, André Luiz
Inquietações na Terra existem muitas. Temos as que se demoram junto de nós, ao modo de vizinhos
de muito tempo, nos desgostos de parentes e amigos, cujas dores nos pertencem de perto.
Encontramos as que nos povoam o corpo, na categoria de enfermidades crônicas, quais inquilinos
indesejáveis. Assimilamos aflições de tipos diversos, como sejam as declaradas e as imanifestas, as
injustificáveis e as imaginárias, cujo tamanho e propagação dependem sempre de nós.
Há, porém, certa modalidade com que raramente contamos. São aquelas que nascem do imprevisto.
Deflagraram, por vezes, quando nos acreditávamos em segurança absoluta.
Caem à feição de raio fulminativo retalhando emoções ou desajustando pensamentos.
São as notícias infaustas:
• os golpes morais que nos são desferidos, não raro, involuntariamente, pelos que mais amamos;
• os desastres de consequências indefiníveis;
• os males súbitos que nos impelem para as raias das grandes renovações.

PROVAÇÕES DE SURPRESA

Livro “Estude e Viva” de Chico Xavier/Waldo Vieira, André Luiz
Não podemos esquecer estas visitas que nos atingem o coração sem qualquer expectativa de nossa
parte.
Compreendamos que, em frequentes episódios da existência, estamos na condição de aluno que
estuda semanas e meses e até mesmo anos inteiros, a fim de revelar a precisa habilitação num
exame de ligeiros instantes.
Entendamos que, numa hora de crise, não são o choro e nem a emotividade as posições adequadas,
e sim a calma e o raciocínio lógico, para que possamos deter a incursão da sombra.
Para isso, entesouremos serenidade. Serenidade que nos sustente e nos ajude a sustentar os outros.
O imperativo de oração e vigilância não se reporta somente às impulsões ao vício e a criminalidade,
mas também aos arrastamentos, ao desequilíbrio e à loucura a que estamos sujeitos quando não
nos preparamos para suportar as provações de surpresa, sejam em moldes de angústia ante os
desafios do mal ou em forma de sofrimento para a garantia do bem.

Thank You!

